
LOVER FOR NORKIRKEN KRISTIANSAND – BEDEHUSET I BYEN 
Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 31. mai 2016 

 
Norkirken Kristiansand – Bedehuset i byen er en fortsettelse av Kristiansand Indremisjon 
(stiftet 1859) og Kristiansand Normisjon fra 2000, som har sitt arbeid ut fra Kristiansand 
Bedehus. Gavebrev av 1856. Nytt hus i 1893. Bebyggelsen på eiendommen overdras fra 
Bedehusforeningen til Kristiansand Indremisjonen 21.11.1977.  
 
§1 BASIS  
 
Norkirken Kristiansand – Bedehuset i byen står tilsluttet Normisjon region Agder og er et fritt 
og uavhengig menighetsfellesskap som forplikter seg på Normisjons grunnregler §2 og 3.  
 
 §2 i grunnregler for Normisjon lyder: 
 Normisjon bygger sitt arbeid på Guds Ord og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter.  
 
 §3 i grunnregler for Normisjon lyder:  

Normisjon vil formidle evangeliet om Jesus Kristus både ute og hjemme slik at 
mennesker kan bli frelst, finne sin plass i et kristent fellesskap og selv bli disipler som 
i ord og gjerning kan vitne om Guds kjærlighet.  
 
Dette vil vi gjøre ved å kalle og utruste medarbeidere til lønnet eller ulønnet tjeneste 
med Guds ord her hjemme og ved å sende misjonærer ut til andre folkeslag.  
 
Vi gjør dette i takknemlighet for at evangeliet i mer enn 1000 år har fått lyde i vårt 
land, i lydighet med Jesu misjonsbefaling og i tro og tillit til løftet om Guds rike som 
kommer.  

 
§2 FORMÅL  
 
Ut fra Normisjons visjon «Elsket og sendt» vil Norkirken Kristiansand – Bedehuset i byen 
formidle evangeliet om Jesus Kristus slik at mennesker blir frelst, finner sin plass i 
menigheten og selv blir disipler som i ord og gjerning vitner om Guds kjærlighet. Dette vil vi 
gjøre i Kristiansand by, i regionen, i Normisjon i Norge og ut i andre land.  
 
VI VIL SE MENNESKERS LIV FORVANDLET!  
 
Ved å snakke sant om livet og i alt formidle at Jesus er sannheten. Dette skal vi gjøre med 
omsorg for hverandre i et nådefullt, nært og ekte fellesskap.  
For øvrig vises til «Visjon og verdier for Kristiansand Normisjon.» 
 
§3 SAKRAMENTSFORVALTNING  
Forvaltning av dåp og nattverd skjer etter de retningslinjer som gjelder for Normisjon.  
 
 
 
 
 
 
 



§4 MEDLEMMER 
 
Medlem av menigheten kan enhver troende eller søkende bli som gir sin tilslutning til 
menighetens basis og formål. Medlemmene oppfordres til å leve som kristne i samsvar med 
menighetens tro og bekjennelse, til å samles til tilbedelse og bønn, undervisning i Guds ord, 
bruk av nådemidlene og til å tjene menigheten og våre medlemmer i kjærlighet slik at Guds 
rike kan vokse. Styret plikter å utelukke medlemmer som tross tilrettevisning lever i strid med 
Guds ord. (Matt.18,15-17)  
 
§5 ÅRSMØTE 
 
Årsmøtet er menighetens øverste organ. Årsmøtet godkjenner årsmeldinger, revidert regnskap 
og foretar nødvendige valg.  
 
Alle medlemmer av menigheten som har fylt 15 år og vært medlem i minst ½ år har 
stemmerett på årsmøtet.  
 
Årsmøtet fastsetter medlemskontingent og velger to revisorer.  
 
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes skriftlig til styret innen en måned før 
årsmøtet holdes.  
Sakspapirer til årsmøtet skal sendes ut senest 3 uker før årsmøtet holdes.  
 
Årsmøtet gjør vedtak med vanlig flertall. Ved stemmelikhet har sittende leder av styret 
dobbeltstemme.  
 
Ekstraordinært årsmøte kan holdes dersom styret eller 1/3 av medlemmene krever det.  
 
Det året Normisjon holder generalforsamling velger styret utsendinger til denne.  
 
Styret består av følgende:  

• Leder valgt ved særskilt valg for to år av gangen og med mulighet for gjenvalg inntil 
to ganger. (totalt 6 år)  

• Inntil 6 styremedlemmer som velges for tre år og med mulighet for gjenvalg en gang 
(totalt 6 år) 

• Etter en pause på et år kan en person stille til valg på nytt.  
 
Valgkomite består av 4 medlemmer som velges for 2 år.  
 
§6 LOJALITET I LÆRE OG LIV FOR TILLITSVALGTE OG ANSATTE 
 
For valgbarhet til styret i menigheten og for ansatte medarbeidere gjelder Normisjons 
grunnregler §22.  
 
I samråd med regionstyret skal styret treffe nødvendige tiltak dersom en medarbeider finnes 
uskikket til tjenesten på grunn av liv og lære. 
Dersom styret forsømmer dette har regionstyret myndighet til å underkjenne tillitsvalgtes 
fullmakter og til å kreve en arbeider oppsagt.  
 
 



 §22 i grunnregler for Normisjon lyder:  
Ansatte med leder-, informasjons- og forkynneroppgaver, alle tillitsvalgte i 
landsstyret, regionstyrer og hovedforeninger og andre som er satt til å representere 
organisasjonen offentlig, må leve og lære i overstemmelse med organisasjonens basis, 
som er Guds Ord og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter. 
 
Alle ansatte og tillitsvalgte og andre ulønnede medarbeidere må leve i samsvar med 
kristen etikk og vise lojalitet mot organisasjonens egenart og gjeldene retningslinjer.  

 
 
§7 STYRETS KONSTITUSJON, OPPGAVER OG ANSVAR  
 
Styret velger selv sin nestleder, sekretær og personer til de nødvendige komiteer og utvalg.  
 
Styret har det åndelige, juridiske, driftsmessige og økonomiske ansvaret for menigheten. 
Herunder å sørge for at menighetens formål slik den er definert i §2 virkeliggjøres.  
 
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede.  
Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.  
 
Større økonomiske disposisjoner som kjøp og salg av fast eiendom, opptagelse av lån og 
lignende skal skje etter vedtak på årsmøte eventuelt ekstraordinært årsmøte.  
 
Når menigheten har ansatte har disse møte- og talerett, men ikke stemmerett i styret. Ansatte 
skal ikke delta ved behandling av personalsaker.  
 
§8 BIDRAG TIL NORMISJON  
 
Menigheten arbeider for at dens bidrag til Normisjons arbeid ute og hjemme skal bli størst 
mulig.  
 
§9 INNSTILT VIRKSOMHET  
 
Skulle Norkirken Kristiansand – Bedehuset i byen i samråd med regionstyret finne å måtte 
innstille virksomheten, tilfaller alle aktiva og rettigheter den region menigheten hørte til.  
 
§10 LOVENDRINGER 
 
Endringer av disse lover krever 2/3 flertall på årsmøtet og må ikke stå i strid med innholdet i 
§1 og 2 eller med Normisjons grunnregler.  
 
Endringer av prinsippiell art må godkjennes av regionstyret.  


